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การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษา 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู ้สูงอายุ2) 
วเิคราะห์ผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุ3) น าผลที่ไดม้าวเิคราะห์หาศกัยภาพของการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะส าหรับผูสู้งอาย ุจ  านวน 380 คน เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม
แบบตรวจรายการและแบบมาตรประมาณค่า สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
ทดสอบรายคู่ ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใชเ้ทคโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ อยูใ่นระดบั
มาก ดา้นอุปกรณ์ ดา้นวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นโปรแกรม และดา้นอุปสรรคในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ออนไลน์อยู่ในระดับน้อย พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ  าแนกตามสถานภาพสมรสและจ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สรุปไดว้่า
ผูสู้งอายุจังหวดัแม่ฮ่องสอน มีศักยภาพในการเลือกและเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ เพื่อการส่ือสารกบัคนใกลชิ้ด เห็นไดจ้ากมีการเลือกใช ้ไอแพท และสมาร์ทโฟน 
และโปรแกรมไลน์เพื่อติดต่อกบัคนใกลชิ้ดมากท่ีสุด ส่วนการจดัหาอุปกรณ์มาสนบัสนุนจะขึ้นอยู่
กบัอาชีพรายไดข้องแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามเรียนรู้ ดงันั้น อาจจะกล่าวไดว้า่ศกัยภาพ
ของผูสู้งอายุในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเรียนรู้ได้ไม่ได้ขึ้นกับอาย ุแต่จะขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ ส่ิงสนับสนุน ที่มีขนาดและราคาเหมาะสม และโปรแกรมที่สามารถส่ือสารส่ือความได้
ชดัเจน 
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Abstract  
  

The purposes of this research were; 1) to study the using information technology for the 
elderly, 2) to analyze the using information technology for the elderly, 3) to analyze the potential 
of using information technology suitable for elderly people. The sample consisted of 380 elders 
in Maehongson Province. The checklist and rating scale questionnaire was used for data 
collection. The data were analysed in terms of percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-
test, one-way analysis of variance, and LSD.  The results of the research revealed that Overall of 
the using social media behavior of the elderly was rated at moderate level. The advantage aspect 
was rated at high level, the equipment and objective aspects were rated at moderate level, the 
program and the trouble aspects were rated at low level respectively. The comparison of using 
social media behavior of the elderly as classified by gender, educational level, and income were 
significant differences at the .05 level in overall and all aspects, when classified by marital status, 
and occupation it was showed no significant difference in overall however there were significant 
differences at the .05 level in all aspects. It was concluded that the elderly in Mae Hong Son has 
the potential to select and learn new information technology applications. To communicate with 
people close. I have been using IPAD and SMART PHONES and LINE programs to keep in 
touch with the people closest to me. The supply of equipment depends on the individual's 
income. However, most of them will try to learn, so it can be said that the potential of the elderly 
in the use of information technology cannot depend on age. It depends on the equipment, the 
support, size and price. And programs that can communicate clearly. 
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